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جنگ  5ساله یمن ،کرونا
وآتشبس جعلی
تنها چند روزپس ازپنجمین سالگرد جنگ یمن،
رسانه های مختلف به نقل از مقامات عربستان
سعودی اعــام کردند ،ریــاض جنگ در یمن را
متوقف کرده و فضای درگیری در یمن دیگر قرار
نیست به سوی یک جنگ همانند پنج سال گذشته
ادامه پیدا کند .یمنی ها در این مدت نشان دادند
با آن که از نظر نظامی و امنیتی در محاصره کامل
قــرار داشتند اما اتکا به تــوان داخلی به معنای
واقعی برگ برنده را به نفع صنعا تغییر داد و ریاض
بازنده این جنگ بــود .با این حال ساعتی پس
از این خبر ،رسانه های رسمی گزارش هایی از
حمله ریاض به مناطق تحت تصرف انصارا ...و
کمیته های مردمی منتشر کردند که نشان از غیر
واقعی بودن عملیات نظامی در یمن دارد .اما چرا
عربستان خبر توقف جنگ یمن را رسانه ای کرد در
حالی که در میدان به دنبال نتایج دیگری است.
برهمین اساس باید به چند نکته اشاره کرد:
یک :عربستان در چند هفته گذشته شکست
هایی پی در پی را در مناطق شرقی یمن تجربه
کرد که از منظر نظامی بخش قابل توجهی از
ارتش سعودی و نیروهای هم پیمانش منهدم
شدند که از آن می توان به تغییر وزنه نیروهای
درگیر تعبیر کرد .در چنین شرایطی اعالم خبر
پایان یافتن جنگ می توانست فضای تبلیغاتی
مــوجــود را تغییر دهــد و از ســویــی فشارهای
گسترده داخلی علیه بن سلمان مبنی بر بی
نتیجه بــودن جنگ در یمن تا حــدودی کاهش
یابد و ریــاض با استفاده از این فضای انتقالی
تصمیمی دیگر بگیرد .با این حال کارشناسان
معتقدند جدی نگرفتن توافق ادعایی ریاض و
همچنین اعالم اصل پایان محاصره به عنوان
اولین قدم جدی برای مقابله با تجاوز خارجی از
سوی صنعا نشان داد ،نیروهای محور مقاومت
از حــوادث مشابه مانند آخرین حمله صدام به
ایران پس از توافق صلح  598بهره زیادی بردند
و نگذاشتند حوادث تابستان  1367تکرار شود.
دو :عربستان و امــارات در جنگ به یک تزاحم
جــدی منافع رسیدند .امــارات خواهان سهم
بیشتری از مــذاکــرات آینده اســت و عربستان
نگران که هر توافقی بــدون حــذف انصار ا...
میتواند امنیت ریاض را تامین کند .این تزاحم
منافع در میدان نبرد نیز به درگیری طرفداران
عربستان و امارات کشیده شده و کارشناسان
امنیتی معتقدند که شاهد لیبی سازی بخش
های تحت تصرف ائتالف سعودی – اماراتی
هستیم .در واقع همان حادثه ای که میان جریان
اخوانی – ضد اخوانی در لیبی صورت پذیرفت

چهره های جدیدی که به پویش
«ایران همدل» پیوستند

همدلی هنرمندان برای
گره گشایی از نیازمندان

پس از رضا رشیدپور ،علیرضا بیرانوند ،محمدجواد
آذری جهرمی ،نرگس کلباسی و چند چهره
شناخته شده دیگر ،احسان علیخانی به پویش
«ای ــران همدل» پیوست .به گــزارش خراسان،
احسان علیخانی ،روز گذشته با انتشار پستی
در صفحه اینستاگرامی خــود ،با دعــوت رامبد
جوان به پویش «ایــران همدل» پیوست .احسان
علیخانی مجری و تهیه کننده ویژه برنامه تلویزیونی
«مــاه عسل» و «عصرجدید» که پیش از ایــن در
بحرانهای کشور چون سیل و زلزله و ....با جمع
آوری کمکهای مردمی در خدمت هموطنان
آسیبدیده بود ،اینبار هم با شیوع ویروس کرونا
و ضربه اقتصادی به سوی برخی از خانوادههای
کمدرآمد ،دست گره گشایی دراز کرد تا گره ای
از مشکل مردم نیازمند باز کند .حسن ریوندی
استندآپ کمدین معروف هم با انتشار پستی در
اینستاگرام خود خبر از پیوستن به پویش «ایران
همدل» که برای کمک و یاری به نیازمندان در ماه
رمضان به راه افتاده است ،داد .ریوندی با دعوت
کردن سه نفر دیگر به این پویش ،در صفحه خود
نوشت:در سایه مشکالتی که شیوع ویروس کرونا
بهدنیاوهموطنانعزیزمانتحمیلکرده،امیدوارم
با قدرت همدلی و اتحاد بر این شرایط سخت غلبه
کنیم.بنده نیز با افتخار به این پویش می پیوندم و
امیدوارم سهمی هرچند اندک درعبور از مقطع
کنونی داشته باشم .به شخصه هزینه تهیه بسته
بهداشتی (ماسک و دستکش و ماده ضدعفونی
کننده) بــرای تعدادی از هموطنانم در مناطق
محروم رو به عهده می گیرم .او در ادامه پیامش
از محمدجواد ظریف ،سینا سرلک و سیدحسن
آقامیری نیز دعوت کرد تا به این پویش خیرخواهانه
بپیوندند .گفتنی است با ایجاد موج عظیم رزمایش
همدلی ،افزایش کمکهای مردمی و فعالیتهای
جهادی و اقدامات انساندوستانه مردم به یکدیگر
در فضای کرونایی  ،صفحات منتسب به دفتر حفظ
و نشر آثار مقام معظم رهبری چند روز پیش از مردم
خواسته اند بیش از پیش در این رزمایش شرکت
کنندو به همنوعان خود یاری برسانند.

این بار با دال مرکزی گفتمانی «موافقان ریاض-
مخالفان ریاض» در یمن در حال بازسازی و تکرار
است و از این منظر مناطق شرقی ،بخشهایی
از مناطق جنوبی و حتی غربی یمن می تواند
دستخوش تحوالت جــدی باشد .کما ایــن که
شاهد تغییر مختصات عملیاتی از شرق به غرب
یمن و بازگشت به محور الحدیده در چند روز
گذشته بودیم.
سه :مسئله جنوبی ها را نمی توان به راحتی کنار
گذاشت .در اولین روزهایی که منصور هادی
از صنعا به عدن آمد ،کارشناسان سیاسی یمن
معتقد بودند این حضور به معنای احیای یمن
جنوبی است .با این حال به سبب طمع ریاض و
طرح بن سلمان برای تسلط بر تمام یمن ،هادی
نتوانست رابطه خود را با جنوبی ها حفظ کند.
پس از ایــن ماجرا شکاف سیاسی میان گروه
های تجزیه طلب جنوبی و هادی افزایش یافت.
تا جایی که در دو کودتای نظامی اخیر در عدن،
رد پای تجزیه طلبان و گروه های مورد حمایت
امارات دیده می شود .از سوی دیگر بحران گروه
های تجزیه طلب جنوبی مبنی بر توافقات تسلط
بر آب راه ها برای تمام بازیگران منطقه ای و فرا
منطقه ای اهمیت دارد .این که انصار ا ...در باب
المندب مستقر شود یعنی یک تنگه استراتژیک
در اختیار مقاومت اسالمی است و در شرایط
بحران مانند تنگه هرمز می تواند گلوگاه عملیات
و دست برتر مقاومت در میدان محسوب شود .برد
موشکی انصار ا ...افزایش یافته و به تازگی انصار
ا ...عملیات زمین به دریای خود را بهبود بخشیده
است .بر این اساس اعالم توافق صلح به نوعی
آرام سازی میدان های نبرد با انصارا ...و افزایش
همراه سازی گروه های معارض سیاسی صنعا
است تا بدین بهانه این گروه ها در پشت یک میز
علیه انصار ا ...قرار گیرند و از تزاحم و درگیری
اجتناب کنند .در واقع عربستان این پالس را به
گروه های سیاسی مستقر در یمن منتقل کند که
اگر با یکدیگر به صلح نرسند ،انصار ا ...تنها طرف
یمنی توافقات امنیتی آینده خواهد شد.
چهار :مسئله دیــگــری کــه در ایــن بین بــه چشم
میخورد،نگرانیعربستانازفشارهایبینالمللی
درپنجمینسالجنگیمناست.ازسوییوضعیت
بهداشتی و درمانی در یمن نگران کننده شده و
از سوی دیگر بحران کرونا به یک پاندومی جهانی
تبدیل شده است .در حقیقت ادامه جنگ می تواند
به کشتار بزرگ نسل کشی جهانی تبدیل شود.
البتهریاضازایننسلکشینگراننیستاماتبعات
بین المللی آن فشار سنگینی ایجاد می کند که بن
سلمان خواهان آن نیست .بدین معنا ،اعالم آتش
بس می تواند فشار را از روی دوش ریاض بردارد و
به افکار عمومی این طور القا کند که مقصر حادثه
صنعاست .این در حالی است که نه تنها آتش بسی
اعالم نشده بلکه محاصره درصدی تغییر نداشته
و ریــاض هر کمک بین المللی به صنعا را توقیف
میکند.بهنظرمیرسدماجرایجنگیمندرسال
ششم وارد فضای تبلیغاتی شده و ریاض به دنبال آن
استتاافکارعمومیجهانرابهنفعخودتغییردهد.

یکشنبه  7اردیبهشت 1399
 2رمضان .1441شماره 20363

رهبر انقالب اسالمی درارتباط زنده با مراسم انس با قرآن دراولین روز ازماه رمضان:

نترسیدن از دشمن و محکم ایستادن مقابل او
ازدستورهای مهم قرآن است

در اولین روز از ماه مبارک رمضان ،بهار قرآن
و موسم ضیافت الهی ،مراسم انس با قرآن
در مصالی تهران و ارتــبــاط زنــده تصویری
با حسینیه امام خمینی(ره) با حضور رهبر
معظم انقالب اسالمی برگزار شد و قاریان
قرآن کریم به تالوت آیات نور پرداختند.رهبر
انقالب اسالمی در این مراسم در سخنانی
ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان ماه
نــزول قــرآن ،به بیان مــواردی از دستورهای
کاربردی و سعاد تبخش قرآن برای تنظیم
قواعد و روابط فردی و جمعی زندگی انسان ها
پرداختند.حضرت آیتا ...خامنهای تنها راه
نجات بشریت از ظلم ،تبعیض ،جنگ ،ناامنی،
لگدمال شدن ارزش ها و حاکم شدن امنیت
و سالمت و آسایش را عمل به دستورهای
کاربردی قرآن دانستند و گفتند :یک دسته
از دستورهای کاربردی قــرآن ،نحوه قاعده
سازی در زندگی است .اگر این قاعدهسازی
بر مبنای قدرت و پول و شهوت باشد ،انسان
از زندگی واقعی و اخروی بینصیب خواهد
ماند اما اگر انسان ها بنای زندگی خود را
در دنیا براساس نیکی و حسنه قرار دهند،
عالوه بر منافع دنیوی قطع ًا به مقاصد واقعی
و حقیقی زندگی نیز خواهند رسید.وسیله
قــرار دادن نعمت های الهی همچون ثروت
و قدرت برای آباد کردن زندگی انسان های
دیگر و نجات نیازمندان و نیکی به همنوعان،
یکی دیگر از دســتــورهــای کــاربــردی قــرآن
بــود کــه رهبر انــقــاب بــه آن اش ــاره کردند.
حضرت آیــت ا ...خامنهای ،عمل به دسته
دیگری از آیات قرآن و دستورهای کاربردی آن
را موجب تنظیم مناسبات اجتماعی دانستند و
افزودند :از جمله این دستورها« ،نهی از غیبت
در جامعه» و «رعایت انصاف حتی در قبال
مخالفان و دشمنان» است.ایشان «پیروی
نکردن از موضوعاتی را که نسبت به آن ها
یقین وجود ندارد» از جمله دستورهای قرآن
خواندند و یکی از مشکالت ژورنالیسم رایج
در دنیا را عمل نکردن به این دستور و تالش
برای شایعه پــردازی و خبرسازی دانستند.
ایشان خاطرنشان کردند :متأسفانه در داخل

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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جامعه ما هم از این موارد به چشم میخورد.
حضرت آی ـتا ...خامنهای «پرهیز از اعتماد
و گرایش به ظالمان»« ،رعایت قسط و عدل
و انصاف در زندگی» و «خیانت نکردن در
امانت» را از دیگر دستورهای اسالم برشمردند
و با تأکید بر این که خیانت نکردن در امانت
شــامــل مسئولیت هــم مــی شـــود ،گفتند:
«نترسیدن از دشمن و محکم ایستادن در
مقابل او» از دستورهای مهم قــرآن اســت و
وضعیت امــروز برخی دولــت هــای اسالمی
و تحقیر آن ها بهوسیله قــدرت هــای ظالم
نتیجه ترسیدن آن ها از دشمنان اسالم است.
ایشان با اشــاره به سیره و درس بــزرگ امام
بــزرگــوار مبنی بر نترسیدن از قــدرت های
زورگــــو تــأکــیــد کــردنــد :هـــراس از آمریکا
نتایج تلخی را بــه بــار خــواهــد آورد و مــا در
ســال هــای گذشته در بــرخــی دول ــت های
خودمان مشاهده کردیم که ترس از آمریکا،
آن هــا را دچــار چــه مشکالت سختی کــرد.
رهبر انقالب اسالمی «اقامه نماز با توجه
و بــرای یاد خــدا» و «توبه و درخواست عفو و
بخشش از خــداونــد به خصوص در ایــام ماه
رمضان» را زمینه ساز اعتالی روحی دانستند
و در پایان اظهار امیدواری کردند که آحاد ملت
و مسلمانان و به ویژه دولت های اسالمی و
مسئولین توفیق عمل به دستورهای کاربردی
قرآن را بیابند زیرا نسخه شفابخش مشکالت
اســــت.در ایـــن مــراســم نـــورانـــی ،تــعــدادی
از استادان قرآنی و قاریان جــوان و یکی از
مناجاتخوانان به اجرای برنامه پرداختند.

••عدالت اجتماعی کجاست؟ چــرا در سال
گذشته کارمندان عالوه بر افزایش حقوق اول
سال به بهانه های دیگر افزایش حقوق ومزایا
داشتند ولی برای کارگران هیچ گونه افزایشی
اعــام نشد وامسال خود دولــت خالف قانون
عمل کرد و کمتر از نرخ تورم دستمزد کارگران
را اعالم کرد.
••چــرا مسئوالن جلوی آشفته بــازار خــودرو
را نمی گیرند؟ چــرا دستگاه قضا جلوی
سایتهای اینترنتی دیــوار و شیپور و ...را
نمی گیرد؟ همین ها هستند که با قیمت های
کاذب و باال و دروغ نرخ خودرو را باال می برند.
•• تورو خدا یک گزارش مفصل از سهام پدیده
بگیرید .بعد از شش سال سهامدارها حتی یک
ریال هم به حقشون نرسیده اند و هیچ کس
پاسخ گو نیست.
•• سالی که نکوست از بهارش پیداست! هنوز
یک ماه از  99گذشته ببینید تورم چند درصد
افزایش یافته؟!
••همسایه محترم که نمی تونی بچه ات رو
کنترل کنی و یکسره بچه تون در حال رژه رفتن و
پاکوبیه! شما که حوصله بچه داری نداشتی چرا
بچه میارین و برای خودتون ،نفرین می خرین؟
••بابا این مدارس رو بارعایت فاصله گذاری
باز کنید تا بچه ها و معلمان کتاب را سرجمع
کنن .خسته شدیم این قدر پول اینترنت و
بسته و ...دادیم.
ن مردها دفاع کرده
•• به آقایی که از شلخته بود 
و گفته که زنها باید در هر شرایطی قدردان
شوهرهایشان باشند ،هیچ جوابی نمی دهم
چون حرف هایش ارزش جواب دادن ندارد.
••من یک کارگر ســاده و بیکار هستم و یک
دختر بچه دارم .مستاجرم و ماهی 450
هــزارتــومــان کــرایــه خانه مــی دهــم .االن دو
ماهه کرایه خانه را به صاحبخانه ام نداده ام
و هیچ منبع درآمدی هم ندارم .حاال سازمان
بیمه سالمت با چه استدالل و قانونی برای
اعتبار دفترچه بیمه سالمت از من  48هزار و
 400تومان برای هر نفر در هر ماه می گیرد؟

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

خداییش اگر پول داشتم هیچ مشکلی نبود
ولی حیف که بیکار و بی پولم.
•• اگر مستضعفی دیدی ولی از نان امروزت
به او چیزی نبخشیدی به انسان بودنت شک
کــن /اگــر گفتی خــدا تــرســی ولــی از ترس
امــوالــت ،شب نخوابیدی به انسان بودنت
شک کن!
•• دکتر روحانی تنها رئیس جمهوری است
که عید نوروز را به همه مردم در نهایت تواضع
هرسال با پیامک تبریک گفتند .آقای رئیس
جمهور! از این هدیه یک میلیونی شما ممنونم.
پول شما همیشه برایم برکت داشته است.
••چرا آشکار نمی نویسید که مشکل پخش
(زیرخاکی) به خاطر خانم بازیگر پرحاشیه
است که به تازگی در مراسم عروسی دخترش
در ینگه دنیا باز حاشیه سازی کرده؟
•• درباره مهمان نوازی کردها ،همین قدر بگم
که چهار سال پیش برای جشن انار رفته بودیم
اونجا ،چهار روز و شب از ما پذیرایی کردند بدون
کوچک ترین منتی .معرکه هستن این کردها.
••معلمی نوشته است دلم برای کالس تنگ
شده است .بابا بی خیال! استراحت کنید و از
تعطیالت لذت ببرید .شما که قبال هم همین
جوری سرکار می رفتید .هر هفته دو روز که
تعطیل بودید ،یکی دو روز هم برای آلودگی هوا
و برف و بارون و گرما و خشکسالی و قحطی و
جنگ و عزا و تولد تعطیل بودید .حاال یک دفعه
دو سه ماهی تعطیل شدین حالشو ببرید.
•• آیا می دانید موبایل فروش هایی که گوشی
اقساطی می دهند چند درصد سود اقساط
از مشتری ها دریافت می کنند؟  70درصد
بیشتر از بانک هــا! بــازرســان اتحادیه لطفا
رسیدگی کنید.
•• تو این اوضاع که همه فعالیتها شروع شده،
االن واقعا شغلی پرخطرتر از کنتورخوانی
وجود ندارد؟ قراره کل کارمندان با هم برای
قرائت کنتور بیایند که شرکت آب و برق و ...
از مردم می خواهند خودشان شماره ارسال
کنند؟

